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Scopul acestui plan este de a reglementa si a realiza o semnalizare de securitate adecvata si 

conforma a zonelor de lucru care necesita acest lucru. 

 

Definitii: 

 
semnalizare de securitate si/sau de sanatate=  loc de de munca, printr-un panou, o culoare, un semnal 
luminos ori acustic, o comunicare verbala sau un gest-semnal, dupa caz;  
 
semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza 
un pericol;  
 
semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol;  
 
semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific;  
 
semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta ori 
mijloacele de prim ajutor sau de salvare;  
 
semnal de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte indicatii decat cele prevazute mai sus; 
 
panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori si a unui simbol sau a unei 
pictograme, furnizeaza o indicatie specifica, a carui vizibilitate este asigurata prin iluminare de 
intensitate suficienta;  
 
panou suplimentar - panoul utilizat impreuna cu un panou descris anterior care furnizeaza informatii 
suplimentare;  
 
culoare de securitate - culoarea careia ii este atribuita o semnificatie specifica;  
 
simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific si care 
este utilizata pe un panou ori pe o suprafata luminoasa;  
 
semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, 
iluminate din interior ori din spate, astfel incat sa se creeze o suprafata luminoasa;  
 
semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un dispozitiv realizat in acest scop, fara 
folosirea vocii umane sau artificiale;  
 
comunicare verbala - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana sau artificiala;  
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gest-semnal - miscarea si/ sau pozitia bratelor si/ sau a mainilor intr-o forma codificata, avand ca scop 
ghidarea persoanelor care efectueaza manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucratori. 
 
2. Semnalizarea 
 
Semnalizarea in cadrul santierului presupune doua modalitati de semnalizare: 
- Semnalizare permanenta 
- Semnalizare ocazionala. 

 

SEMNALIZAREA PERMANENTA 
DENUMIRE PANOU IMAGINE LOC AMPLASARE 

Panou general de 
semnalizare de riscuri care 
se monteaza la intrarea in 
santier 
 

 
 

La intrarea in santier 

Panouri de interdictie utilizate in santier  
 

Imagini atasate mai jos   

Panouri de avertizare 
 

Imagini atasate mai jos   

Panouri de obligativitate sunt trecute pe panoul general de semnalizare de riscuri 
 

Panouri de salvare si acordare a primului ajutor 
 

Imagini atasate mai jos   

Panouri privind materialele pentru stingerea incendiilor 
 

Imagini atasate mai jos   

Panouri de informare generala 
 

Imagini atasate mai jos   
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1.2 Semnalizarea ocazionala  
- Cand imprejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale luminoase, semnale acustice 
si/sau comunicare verbala, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o 
actiune specifica, precum si pentru evacuarea de urgenta a persoanelor.  
- Orientarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa 
se realizeze, in functie de imprejurari, printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala.  
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1. EVIDENTA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC 
 

Santier 
 

Raport de Analiza a Sigurantei Sarcinii de Lucru 

Ref. 

document: 
PROIECT NR. 1250/1/2017/  

Sarcina/Procesul 

evaluat: 

CONDUCTĂ TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, PRESIUNE 55 BAR CU O 
LUNGIME DE 26,070 km, AMPLASAT PE TERITORIUL RAIOANELOR UNGHENI SI 
NISPORENI 

Revizia: 0 Localizare:  RAIONUL UNGHENI 

Data: 19.07.2019 Echipa de evaluare: NEMES SORIN 

Operaţie: MONTARE CONDUCTA Aprobat de: NEMES SORIN 

Zona cu risc 

ridicat si 

specific 

PERICOL 
RISC 

INIŢIAL 
MĂSURI DE CONTROL 

RISC 

REZIDU

AL 

Descrierea 

pericolului şi 

consecinţele cele mai 

grave în cazul în 

care nu există 

bariere sau măsuri 

de recuperare. 

Categori

a de 

pierderi 

/ 

Populaţi

a 

afectată P
ro

b
a

b
il

it
a

te
 

G
ra

v
it

a
te

 

N
iv

el
u

l 
d

e 
ri

sc
 

Enumeraţi toate măsurile de control existente şi planificate, luând în consideraţie toţi 

factorii care contribuie şi care duc la o escaladare 

P
ro

b
a

b
il

it
a

te
 

G
ra

v
it

a
te

 

N
iv

el
u

l 
d

e 
ri

sc
 

Bariere existente şi planificate de reducere a probabilităţii 
Măsuri de recuperare curente şi planificate pentru reducerea 

gravităţii 

1. Obţinerea 

unui permis de 

lucru valid. 

( daca este 

cazul) 

Lucrul fără 

autorizaţie, cu 

rezultate potenţial 

mortale. 

Personal; 

Mediu; 

Bunuri; 

Proces; 

Reputaţie. 

C 5 H 

Personal instruit în obţinerea permiselor de 

lucru ; Obţinerea unui permis valid pentru 

sarcina de lucru ; Autorizarea echipei de a opri 

lucrul ; Respectarea condiţiilor de siguranţă 

menţionate în permis ; Ţinerea unui instructaj 

înaintea începerii lucrului. 

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă ;  

Instructaj si dotare pentru acordarea primului 

ajutor ;  

Echipament de comunicaţii. 

B 0 L 
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2. Folosirea 

vehiculelor  

pentru 

deplasarea la 

punctele de 

lucru. 

Accidente rutiere, 

potenţial mortale. 

Personal ; 

Terţi ; 

Bunuri. 

E 5 H 

Personal instruit în conducere defensivă ; 

Respectarea regulilor  de conducere auto ; 

Planificare adecvată – Managementul 

Deplasării ; Vehicule echipate de iarnă 

(cauciucuri, lanţuri, lubrifianţi, etc) 

Amânarea / anularea deplasării în caz de condiţii 

meteo adverse / dacă necesită deplasări pe timpul 

nopţii. Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă. 

Echipament de supravieţuire în vehicul. Instructaj 

de acordare a primului ajutor şi echipament. 

Echipament de comunicaţie. 

C 0 L 

3. Încărcarea, 

descărcarea, şi 

depozitarea 

materialelor. 

Răniri provocate de 

desprinderea / 

răsturnarea 

materialelor cu 

rezultate potenţial 

mortale. 

Personal ; 

Terţi ; 

Reputaţie. 

C 3 M 

Personal instruit în operaţiuni de 

încărcare/descărcare. Folosirea utilajelor în 

perfectă stare de funcţionare cu revizia tehnică 

la zi şi având avizele ISCIR. Echipament 

individual de protecţie corespunzător. Ţinerea 

unui instructaj înainte de începerea lucrului. 

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă ; 

Instructaj de acordare a primului ajutor şi 

echipament ; 

Echipament de comunicaţii. 

A 0 L 

4.Transportul 

pieselor grele 

sau 

voluminoase. 

Răniri provocate de 

răsturnarea 

încărcăturii, avarierea 

mijlocului de 

transport, accidente 

rutiere cu rezultate 

potenţial mortale. 

Personal ; 

Terţi ; 

Bunuri ; 

Reputaţie. 

C 3 M 

Personal instruit în conducere defensivă ; 

Respectarea regulilor de conducere auto ; 

 Utilizarea mijloacelor de transport cu 

capacitate şi destinaţie corespunzătoare ; 

Vehicule echipate de iarnă (cauciucuri, lanţuri, 

lubrifianţi, etc). 

Amânarea / anularea deplasării în caz de condiţii 

meteo adverse. 

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă. 

 Instructaj de acordare a primului ajutor şi 

echipament. Echipament de comunicaţie. 

C 0 L 

5. Transportul, 

manipularea 

materialelor 

inflamabile, sau 

toxice. 

Răniri (arsuri) şi 

intoxicaţii provocate 

de aprinderea/ 

inhalarea substanţelor 

toxice. 

Personal ; 

Terţi ; 

Bunuri ; 

Reputaţie. 

C 3 M 

Personal instruit în utilizarea materialelor 

inflamabile sau toxice. 

Utilizarea recipienţilor speciali pentru 

transportul substanţelor inflamabile sau toxice. 

Extinctoare disponibile. Plan de răspuns pentru 

situaţii de urgenţă. 

Instructaj de acordare a primului ajutor şi 

echipament. 

Echipament de comunicaţii. 

A 0 L 
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6. Izolare 

mecanică.  

Izolarea de 

proces a 

conductei  

Răniri provocate de 

echipament în 

mişcare, scapari sau 

jeturi de produse,  

antrenare de cribluri 

sau particule de sol, 

pericol de explozie, 

incendiu, potenţial 

pericol de moarte. 

Personal ; 

Reputaţie. 
C 4 M 

Personal instruit în izolări, folosirea sistemelor 

permiselor de lucru şi a izolării/blocării 

echipamentelor. Este total interzisă executarea 

oricărei lucrări la conducte, fara a fi izolate de 

proces, prin blindare. In timpul operatiilor de 

izolare se vor folosi numai scule  

EX.Verificarea izolării înainte de începerea 

lucrului. Echipament individual de protecţie  

corespunzător. Ţinerea unui instructaj înainte 

de începerea lucrului. 

Comunicare  cu Şefii de Sector înainte de a opri 

instalaţia/echipamentul. 

Extinctoare disponibile.  Instructaj de acordare a 

primului ajutor şi echipament. Echipament de 

comunicaţii. 

A 0 L 

7. Izolare 

electrică. 

Electrocutare. Răniri 

provocate de 

echipament în 

mişcare, scapari sau 

jeturi de produse 

petroliere,  antrenare 

de cribluri sau 

particule de sol, 

pericol de explozie, 

incendiu, potenţial 

pericol de moarte. 

Personal ; 

Reputaţie 
C 4 M 

Personal instruit în izolări, folosirea sistemelor 

permiselor de lucru şi a izolării/blocării 

echipamentelor. Folosirea numai a sculelor si 

dispozitivelor EX. Verificarea izolării înainte 

de începerea lucrului. Echipament individual 

de protecţie corespunzător. Ţinerea unui 

instructaj înainte de începerea lucrului. 

Extinctoare disponibile. Comunicare cu Şefii de 

Sector înainte de a opri instalaţia/echipamentul. 

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă. 

Instructaj de acordare a primului ajutor şi 

echipament. 

Echipament de comunicaţii. 

A 0 L 

8. Lucrul la 

înălţime. 

Cădere de la înălţime, 

rezultând rănire sau 

moarte. 

Personal ; 

Reputaţie. 
C 5 H 

Personal instruit pentru lucrul la înălţime. 

Folosirea de echipament/platforme de acces 

adecvate. Echipament individual de protecţie 

corespunzător. Ţinerea unui instructaj înainte 

de începerea lucrului. 

Folosirea echipamentului individual de protecţie 

corespunzător inclusiv ham. Plan de răspuns 

pentru situaţii de urgenţă – cădere de la înălţime. 

Echipament de comunicaţii. 

B 0 L 
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9. 

Excavarea/Sapa

rea gropilor de 

pozitie 

/santurilor 

pentru 

montarea/ 

repararea 

conductelor 

ingropate. 

Avariere conducte sau 

cabluri electrice,; 

pericol de 

electrocutare, scapari 

sau jeturi de fluide, 

antrenare de particule 

de sol, pietris.  

Explozie, incendiu. 

Surpare maluri, 

infiltratii apa sau 

fluide periculoase. 

Contaminarea solului, 

apelor subterane sau 

supraterane. 

Distrugerea vegetatiei 

Personal ; 

Mediu ; 

Proces ; 

Reputaţie. 

C 4 M 

Asigurarea competenţei echipei cu sarcina de 

lucru de către Supervizor, ţinerea unui 

instructaj înainte de începerea lucrului, 

efectuarea doar a lucrărilor aprobate, 

asigurarea existenţei izolărilor, respectarea 

procedurilor şi instrucţiunilor de lucru, 

folosirea utilajelor, sculelor şi echipamentelor 

adecvate sarcinii(EX), asigurarea curăţeniei şi 

menţinerea zonei de lucru libere de 

obstrucţiuni. Profilarea excavatie in 

concordanta cu gradul de coeziune a solului. 

Depozitarea conforma a solului excavat(fertil, 

contaminat, neutru).  Consolidarea excavatiei. 

Protejarea vegetatiei. 

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă. 

Mijloace adecvate de acces/ieşire.; Delimitarea si 

semnalizarea zonei de lucru. Supraveghetor: 

controlul intrărilor. Instructaj de acordare a 

primului ajutor şi echipament.  Formatie 

pompieri cu extinctoare disponibile.  Echipament 

de comunicaţii. 

A 0 L 

10. Sudura şi 

tăierea cu 

flacăra 

oxiacetilenică 

Răniri provocate de 

echipament, incendiu, 

explozie cu rezultate 

potenţial mortale. 

Asfixierea in cazul 

lucrului in spatii 

inchise. 

Personal ; 

Bunuri ; 

Mediu ; 

Reputaţie. 

C 5 H 

Operaţiile de sudură vor fi executate numai de 

sudori autorizaţi.  

Respectarea normelor PSI.  Golirea şi 

spălarea/inertizarea prealabilă a conductelor si 

vaselor sub presiune. Echipament individual de 

protecţie corespunzător. Asigurarea ventilatiei 

corespunzatoare,  a pauzelor  pentru respirare 

aer curat, a dispozitivelor de respiratie, a 

personalului de supraveghere si planului de 

acces/evacuare in cazul lucrului in spatii 

inchise.; masurarea permanenta  a concentratiei 

de gaze in spatiul inchis.   Ţinerea unui 

instructaj înainte de începerea lucrului. 

Extinctoare disponibile.    

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă ; 

Instructaj de acordare a primului ajutor şi 

echipament ; 

Echipament de comunicaţii. 

A 0 L 
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11. Legare 

/ridicare sarcini. 

Cădere obiecte de la 

înălţime, strivit de 

sarcină/utilaj, prindere 

între sarcină/utilaj şi 

alt obiect. Avariere 

echipament/instalaţie 

sub tensiune/presiune, 

scăpări, răniri, 

potenţial pericol de 

moarte. 

Personal ; 

Bunuri ; 

Proces ; 

Reputaţie. 

C 3 M 

Folosirea echipamentelor (macara, şufe, 

cabluri, cârlige, etc.) corespunzătoare sarcinii, 

certificate. Personal instruit (macaragiu, 

legător de sarcină). Ţinerea unui instructaj 

înainte de începerea lucrului. 

Echipament individual de protecţie 

corespunzător. 

Menţinerea distanţei de siguranţă. Numărul de 

persoane redus la minim. 

Echipament individual de protecţie 

corespunzător. 

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă. 

Instructaj de acordare a primului ajutor şi 

echipament. 

Echipament de comunicaţii. 

B 0 L 
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12.  Executarea 

lucrărilor de 

sudare sau 

montare 

sarniere la 

conducte,  

conform 

instrucţiunilor 

de lucru 

Temperaturi extreme. 

Alunecare/împiedicar

e / cădere/rănire (ochi, 

mâini, picioare, cap, 

spate), substanţe 

periculoase. 

Asfixierea in cazul 

lucrului in spatii 

inchise. Răniri 

provocate de 

echipament în 

mişcare, scapari sau 

jeturi de produse 

petroliere,  antrenare 

de cribluri , particule 

de sol, componente 

mecanice, pericol de 

explozie, incendiu, 

potenţial pericol de 

moarte. Cadere de la 

inaltime. 

Personal ; 

Mediu ; 

Proces ; 

Reputaţie. 

D 4 H 

Asigurarea competenţei echipei cu sarcina de 

lucru de către Supervizor, ţinerea unui 

instructaj înainte de începerea lucrului, 

efectuarea doar a lucrărilor aprobate, 

asigurarea existenţei izolărilor, respectarea 

procedurilor şi instrucţiunilor de lucru, 

folosirea sculelor şi echipamentelor adecvate 

sarcinii(EX), asigurarea curăţeniei şi 

menţinerea zonei de lucru libere de 

obstrucţiuni. Golirea şi spălarea/inertizarea 

prealabilă a conductelor si vaselor sub presiune 

.  Asigurarea ventilatiei corespunzatoare,  a 

pauzelor  pentru respirare aer curat, a 

dispozitivelor de respiratie, a personalului de 

supraveghere si planului de acces/evacuare in 

cazul lucrului in spatii inchise.; masurarea 

permanenta  a concentratiei de gaze in spatiul 

inchis. Executarea  operaţiilor la inaltime,  se 

va efectua numai de pe podeţe . Accesul pe 

podeţe se va realiza  prin scări fixe montate în 

acest scop. 

Echipament individual de protecţie adecvat. 

Comunicarea stadiului lucrărilor Şefului de 

sector. Prelucrarea fişelor tehnice de securitate. 

Mijloace adecvate de acces/ieşire.; 

Supraveghetor: controlul intrărilor. Plan de 

răspuns pentru situaţii de urgenţă. Instructaj de 

acordare a primului ajutor şi echipament.  

Formatie pompieri cu extinctoare disponibile.  

Echipament de comunicaţii. 

C 0 L 
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13. Executarea 

probelor de 

presiune. 

Răniri provocate de 

echipament în 

mişcare, scapari, jeturi 

de fluide care pot 

antrena cribluri, 

particule de sol sau 

componente 

mecanice, incendiu, 

explozie, potenţial 

pericol de moarte. 

Personal ; 

Mediu ; 

Proces ; 

Reputaţie. 

C 3 M 

Utilizarea agregatelor de presiune 

corespunzătoare. Efectuarea probei la 

presiunea indicată de proiectantul instalaţiei. 

Echipament individual de protecţie 

corespunzător. Ţinerea unui instructaj înainte 

de începerea lucrului. 

Echipament individual de protecţie adecvat. Plan 

de răspuns pentru situaţii de urgenţă. Delimitarea 

si semnalizarea zonei de lucru. Instructaj de 

acordare a primului ajutor şi echipament.  

Echipament de comunicaţii. 

A 0 L 

14. Astupare 

excavatie. 

Decontaminare 

si nivelare 

teren. 

Avariere conducte sau 

cabluri electrice,; 

pericol de 

electrocutare, scapari 

sau jeturi de fluide, 

antrenare de particule 

de sol, pietris.  

Explozie, incendiu. 

Surpare maluri, 

infiltratii apa sau 

fluide periculoase.  

Contaminarea solului, 

apelor subterane sau 

supraterane. 

Distrugerea vegetatiei. 

Personal ; 

Mediu ; 

Proces ; 

Reputaţie. 

C 4 M 

Asigurarea competenţei echipei cu sarcina de 

lucru de către Supervizor,  efectuarea doar a 

lucrărilor aprobate, asigurarea existenţei 

izolărilor, respectarea procedurilor şi 

instrucţiunilor de lucru, folosirea utilajelor, 

sculelor şi echipamentelor adecvate 

sarcinii(EX), asigurarea curăţeniei şi 

decontaminarii zonei de lucru. Protejarea 

vegetatiei. 

Plan de răspuns pentru situaţii de urgenţă. 

Mijloace adecvate de acces/ieşire.; Delimitarea si 

semnalizarea zonei de lucru. Supraveghetor: 

controlul intrărilor. Instructaj de acordare a 

primului ajutor şi echipament.  Formatie 

pompieri cu extinctoare disponibile.  Echipament 

de comunicaţii. 

A 0 L 
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15. Repunerea 

în funcţiune a 

instalaţiei. 

Răniri provocate de 

echipament în 

mişcare, scapari sau 

jeturi de produse,  

antrenare de cribluri 

sau particule de sol, 

pericol de explozie, 

incendiu, potenţial 

pericol de moarte.. 

Personal ; 

Mediu ; 

Proces ; 

Reputaţie. 

C 3 M 

Ţinerea unui instructaj înainte de începerea 

lucrului. Comunicarea cu Şeful de sector. 

Deizolarea electrica/mecanică/de proces a 

instalaţiei să fie făcută respectând procedurile 

specifice. Echipament individual de protecţie 

corespunzător. 

Menţinerea distanţei de siguranţă. Numărul de 

persoane redus la minimum. Comunicare cu alte 

grupuri/zone potenţial afectate. Plan de răspuns 

pentru situaţii de urgenţă. Echipament de 

comunicaţii. 

B 0 L 

 

Elaborat de  

Ing. NEMES SORIN 
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Anexa nr. 9 

la Regulamentul privind modul de organizare 

a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la  

locul de muncă şi prevenire a riscurilor  

profesionale 

 

________________________ 

___________S.C. CIS GAZ S.A.__________ 

(denumirea unităţii) 

FIŞĂ  

de evidenţă a zonelor cu risc profesional grav şi specific 

Nr. 

d/o 

Localizarea zonei  Măsurile de prevenire 

   

   

 

 


